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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Kulit Ceker Ayam 

Kulit adalah organ tubuh yang menyelubungi 

seluruh permukaan tubuh kecuali kornea mata, selaput 

lendir (conjuntiva) serta kuku yang berfungsi sebagai alat 

ekskresi dan “penyaring” sinar ultraviolet serta ikut 

mengatur suhu tubuh (thermostat layer), melindungi 

tubuh terhadap pengaruh-pengaruh luar, setiap bangsa 

ternak berbeda-beda, sesuai dengan kemampuannya, 

sehingga tiap macam kulit ternak memiliki ciri khas atau 

karakteristik sendiri (Soparno, 2010). 

Kulit adalah hasil samping dari pemotongan 

ternak, merupakan lapisan terluar dari tubuh hewan, 

diperoleh setelah hewan tersebut mati dan dikuliti. Kulit 

dari ternak besar dan kecil baik itu sapi, kerbau, dan 

domba serta kambing memiliki struktur jaringan yang 

kuat dan berisi, sehingga dalam penggunaannya dapat 

dipakai untuk keperluan pangan dan non pangan (Tyler 

and Gregory, 2012). 

Kulit segar hasil pemotongan ternak dapat 

langsung disamak atau diproses lebih lanjut, tetapi tidak 

semua kulit menjadi bahan baku industri penyamakan 

maka kulit yang tidak dapat digunakan dalam 

penyamakan bisa langsung diproses dalam bentuk produk 

pangan seperti dibuat kerupuk rambak (Kołodziejska, 

2011). 

Kulit merupakan salah satu alternatif  bahan 

pangan yang masih memiliki kandungan gizi yang cukup 
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tinggi. Kandungan gizi antara kulit dengan daging bisa 

dikatakan relatif sama. Kulit mengandung protein, kalori, 

kalsium, fosfor, lemak, besi, vitamin A dan vitamin B1. 

Zat-zat gizi tersebut jumlahnya bervariasi, tetapi 

kandungan protein, kalori dan fosfornya cukup tinggi 

(Sutejo, 2008). 

Kulit ternak memiliki beberapa fungsi, 

diantaranya adalah sebagai pelindung ternak/hewan dari 

pengaruh luar, pelindung jaringan yang ada dibawahnya, 

pemberi bentuk pada tubuh ternak, penerima rangsangan 

dari lingkungan luar, penyimpan cadangan makanan, 

pengatur kadar garam dan air pada cairan tubuh dan  

sumber vitamin D (Said, 2012). Ditinjau dari komposisi 

kimianya, kulit kaki ayam mengandung  protein, lemak, 

abu, air dan substansi lain. Kandungan zat gizi pada 

ceker ayam dapat dilihat pada Tabel 1 (Taufik, 2011). 
 

Tabel 1. Kandungan Zat Gizi per 100 Gram Ceker Ayam  

Zat Gizi Jumlah 

Energy  

Protein  

Karbohidrat 

Lemak 

Asam folat 

Kalsium 

Fosfor 

Asam lemak omega 3 

Asam lemak omega 6 

150 kkal 

19 g 

0,4 g 

8 g 

86 mkg 

88 mg 

83 mg 

187 mg 

2,571 mg 

Sumber Taufik (2011) 
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1.2 Kerupuk Ceker Ayam 

Kerupuk adalah makanan ringan yang dibuat 

dari adonan tepung tapioka dicampur bahan perasa 

seperti udang dan ikan. Sedangkan kerupuk kulit atau 

yang dikenal dengan nama kerupuk rambak adalah 

kerupuk yang tidak dibuat dari adonan tepung tapioka, 

melainkan dari kulit sapi, kerbau, kelinci, ayam atau kulit 

ikan yang dikeringkan Kulit mengandung protein, kalori, 

kalsium, fosfor, lemak, besi, vitamin A dan vitamin B1. 

Zat gizi tersebut jumlahnya bervariasi, tetapi kandungan 

protein, kalori dan fosfornya cukup tinggi (Ameningtyas, 

Dedes, Sawitri dan Awwaly, 2011). 

Kandungan protein kerupuk ceker ayam berkisar 

antara 38,65-41,70%. Protein pada kerupuk ceker ayam 

sebagian besar terdiri dari kolagen. Kolagen memiliki 

tingkat kecernaan yang rendah. Namun, kolagen 

mengandung asam amino prolin dan hidroksiprolin yang 

sangat berperan dalam pertumbuhan makhluk hidup. 

Kerupuk ceker ayam memiliki kandungan lemak yang 

cukup tinggi yaitu 49,52-52,41%. Penyerapan minyak 

selama proses penggorengan dapat meningkatkan 

kandungan lemak pada kerupuk ceker ayam (Sutejo, 

2011). 

Menurut SNI 01-4308-1996, kerupuk rambak 

kulit adalah produk makanan ringan yang dibuat dari 

kulit ternak tahap proses pembuangan bulu, pembersihan 

kulit, perebusan, pengeringan, perendaman dengan 

bumbu untuk kerupuk rambak kulit mentah dan 

dilanjutkan dengan penggorengan untuk kerupuk rambak 

kulit siap konsumsi. Syarat mutu kerupuk kulit 



4 
 

berdasarkan SNI 01-4308-1996 dapat dilihat pada 

(Lampiran 1). 

Pembuatan kerupuk rambak dibutuhkan kulit 

ayam yang memenuhi syarat diantaranya kulit mulus, 

gemuk dan tidak cacat. Selain itu kulit ayam harus baik 

dengan pengertian kulit ayam yang didapat bukan berasal 

dari ayam yang mati karena sakit, tetapi sengaja 

disembelih. Kulit merupakan salah satu alternatif bahan 

pangan yang masih memiliki kandungan gizi yang tinggi. 

Kulit mengandung protein, lemak, kalori, kalsium, fosfor, 

besi, vitamin A dan vitamin B. Zat zat tersebut 

jumlahnya bervariasi, tetapi kandungan protein, kalori 

dan fosfornya cukup tinggi (Sutejo, 2011). 

 

1.3 Bahan Pembuatan Kerupuk Ceker Ayam 

2.3.1 Larutan Kapur (Ca(OH)2) 

Air kapur merupakan salah satu dari bahan 

tambahan yang digunakan untuk merendam bahan 

makanan untuk diproses lebih lanjut. Perendaman air 

kapur ini dimaksudkan untuk memudahkan proses 

selanjutnya. Dalam hal ini larutan kapur yang 

bersifat alkalis diharapkan mampu memperbaiki 

tekstur bahan makanan. Pengaruh konsentrasi air 

kapur terhadap kadar air disebabkan karena kapur ini 

bersifat mengikat CO2 dan air (higroskopis) sehingga 

membentuk Ca(OH)2 dan mengurangi kandungan air 

yang ada dalam bahan pangan (Prayitno, 2012). 

Pengapuran (liming) merupakan salah satu 

proses pembuatan kerupuk rambak kulit yang sangat 

mempengaruhi kualitas kerupuk rambak yang akan 
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dihasilkan. Waktu pengapuran yang semakin tinggi 

akan menghasilkan kadar kalsium, kerenyahan, rasa 

dan daya kembang yang semakin tinggi, sedangkan 

kadar air dan kadar protein memberikan nilai yang 

lebih rendah. Lama pengapuran akan memberikan 

nilai daya kembang dan kerenyahan yang tinggi serta 

mutu organoleptik rasa yang disukai. Semakin lama 

proses pengapuran, maka proses penghilangan 

globular protein maupun perontokan bulu bisa 

berjalan dengan baik, yang mengakibatkan sebagian 

lemak tersabun menjadi sabun kalsium yang tidak 

larut dalam air, sehingga air akan sulit terserap 

dalam kulit dan hal ini akan meningkatkan daya 

kembang dari kerupuk rambak yang dihasilkan 

(Widati dkk, 2007). 

Proses pengapuran merupakan salah satu 

tahap dalam pembuatan kerupuk rambak yang akan 

mempengaruhi kualitas kimia terutama kadar air dan 

kadar protein kerupuk. Kulit yang mengalami 

pengapuran akan memiliki kadar air yang rendah 

karena adanya ion-ion Ca
++

 yang masuk dalam 

jaringan sehingga dinding sel menjadi kokoh dan air 

dapat tertarik keluar dari jaringan sel (Cahyono, 

2010).  

Mekanisme kapur sebagai bahan perenyah 

adalah terikatnya air pada gel pada saat terjadi 

gelatinisasi yang akan menguap akibat peningkatan 

suhu dan mendesak gel pati untuk keluar, sehingga 

adanya pengosongan pada rongga-rongga udara pada 

produk. Ion Ca akan masuk mengikat air yang 
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berada dalam bahan sehingga terjadi penurunan 

kadar air (Hasnellay, Asgar dan Yoesepa, 2014) 

 

2.3.2 Bawang Putih (Allium sativum L.)  

Bawang putih (Allium sativum L.) termasuk 

tanaman rempah yang bernilai ekonomi tinggi 

karena memiliki beragam kegunaan. Manfaat utama 

bawang putih adalah sebagai bumbu penyedap 

masakan yang membuat masakan menjadi beraroma 

dan mengundang selera. Meskipun kehadiran dalam 

bumbu masak hanya sedikit, namun tanpa 

kehadirannya masakan akan terasa hambar. Selain 

itu juga bawang putih berfungsi untuk meningkatkan 

daya awet bahan makanan (bersifat fungistatik dan 

fungisida). Bau khas dari bawang putih berasal dari 

minyak volatil yang mengandung komponen sulfur 

(Palungkun dan Budiarti, 2010).  

Bawang putih memiliki setidaknya 33 

komponen sulfur, beberapa enzim, 17 asam amino 

dan banyak mineral, contohnya selenium. Bawang 

putih memiliki komponen sulfur yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan spesies Allium lainnya. 

Komponen sulfur inilah yang memberikan bau khas 

dan berbagai efek obat dari bawang putih (Darmadi 

dan Rusly, 2007). 

Bawang putih memiliki beberapa kandungan 

yang berperan aktif dalam menghambat 

pertumbuhan dan membunuh bakteri. Bawang putih 

digunakan untuk pelengkap bumbu dan memberikan 

rasa gurih dan sedap pada kerupuk. (Sharifi, Darabi, 
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and Akbario, 2009). Kandungan Gizi Bawang Putih 

dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini. 
 

Tabel 2. Kandungan gizi Bawang Putih per 100 gram 

Kandungan Satuan 
Nilai Kandungan 

per 100 gram 

Air 

Energi 

Protein 

Karbohidrat 

Serat 

g 

Kcal 

g 

g 

g 

58,58 

149 

6,36 

33,06 

2,1 

Sumber : Darmadi dan Rusly (2007) 

 

2.3.3   Garam 

Garam merupakan sebagai suatu kumpulan 

senyawa kimia yang bagian utamanya adalah 

Natrium Klorida (NaCl) dengan zat-zat pengotor 

terdiri dari CaSI4, MgSO4, MgCl2 dan kandungan 

gizi lainnya dapat dilihat pada Tabel 5. Garam dapat 

diperoleh dengan tiga cara, yaitu dengan penguapan 

air laut, dengan sinar matahari, penambahan batuan 

garam (rock salt), dan dari sumur air garam (brine). 

Garam hasil tambang berbeda-beda dalam 

komposisinya. Tergantung pada lokasi, namun 

biasanya mengandung lebih dari 95% NaCl. Proses 

produksi garam di Indonesia pada umumnya 

dilakukan dengan metode penguapan air laut dengan 

bantuan sinar matahari (Rositawati, Taslim dan 

Danny, 2013). 
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Garam berfungsi sebagai bahan pengawet 

karena mempunyai tekanan osmotik yang tinggi, 

sehingga dapat menyebabkan terjadinya proses 

penyerapan air bebas pada sel-sel mikroorganisme 

yang menyebabkan plasmolisis sehingga air sel 

mikroorganisme tertarik keluar dan mikroorganisme 

kemudian mati. Garam juga berfungsi untuk 

meningkatkan cita rasa, berperan sebagai pembentuk 

tekstur dan mengontrol pertumbuhan 

mikroorganisme yang diinginkan dan menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan 

patogen. Garam bertindak sebagai humektan karena 

sifatnya yang mudah larut dalam air dan menyerap 

air bahan (higroskopis), sehingga dapat menurunkan 

kadar air dan Aw bahan (Adawyah, 2008). 
 

Tabel 3. Kandungan gizi garam per 100 gram 

Kandungan Unsur Jumlah (g) 

NaCl 

CaCl2 

MgSO4 

Bahan tak terlarut 

Air 

95 

0,9 

0,5 

Sangat sedikit 

3,1 

Sumber : Murniah dan Sunarman (2014) 

 

2.3.4  Penyedap Rasa 

Penyedap rasa yaitu (MSG) garam natrium 

dari asam glutamat (glutamic acid). MSG telah 

dikonsumsi secara luas di seluruh dunia sebagai 

penambah rasa makanan dalam bentuk L-glutamic 
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acid, karena penambahan MSG berfungsi membuat 

rasa makanan menjadi lebih lezat (Prawirohardjono 

dkk, 2013). 

Berdasarkan SNI 01-35561-1999 dalam 

penggunaan monosodium glutamate (MSG) dibatasi 

dengan takaran batas setiap penggunaan yaitu 9%-

12% dengan satuan berat per berat, artinya 9%-12% 

dari berat bahan atau produk. Tujuan penggunaan 

penyedap rasa dalam pengolahan pangan adalah 

sebagai berikut :a) mengubah aroma hasil olahan 

dengan penambahan aroma tertentu selama 

pengolahan, b) modifikasi, pelengkap atau penguat 

aroma, c) menutupi atau menyembunyikan aroma 

badan pangan yang tidak diketahui, d) membentuk 

aroma baru atau menetralisir bila bergabung dengan 

komponen dalam bahan pangan.  

 

2.3.5 Minyak Goreng 

Minyak goreng yang digunakan untuk 

menggoreng sebaiknya mempunyai mutu yang baik. 

Jenis minyak yang digunakan sebaiknya minyak 

kelapa yang berwarna kuning jernih, sehingga dapat 

menghasilkan warna yang bagus dan tidak 

mengkilap. Minyak goreng memberikan rasa lezat 

dan membuat tekstur bahan makanan menjadi 

lembut serta gurih (Sutejo, 2008). 

Kerusakan minyak akan mempengaruhi 

kualitas dan nilai gizi makanan yang digoreng. 

Pemanasan minyak goreng dengan suhu yang sangat 

tinggi akan menyebabkan sebagian minyak 
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teroksidasi. Minyak yang rusak akibat proses 

oksidasi akan menghasilkan makanan berwarna 

kurang menarik dan rasa yang tidak enak, serta 

kerusakan beberapa vitamin dan asam lemak esensial 

di dalam minyak. Minyak goreng yang digunakan 

dalam pengolahan pangan harus sesuai dengan 

standar. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas 

dari produk rambak kulit sapi. (Noriko, Elfidasari, 

Perdana dan Wulandari, 2012).  

 

1.4 Proses Pembuatan Kerupuk Ceker Ayam 

Proses pembuatan kerupuk rambak terdiri dari 

pencucian, proses pengapuran, pembuangan bulu, 

pembersihan sisa kapur, perebusan, perendaman dalam 

bumbu, pengeringan serta penggorengan. Teknik dan 

proses pembuangan bulu yang digunakan dalam 

membuat kerupuk rambak ada dua. Pertama dengan 

merendam kulit dalam larutan kapur tohor 2-4% dan 

yang kedua adalah dengan merendam kulit dalam air 

panas (±50
o
C selama 3-5 menit) (Haryono, 2010). 

Proses pembuatan kerupuk kulit ceker ayam 

pada umumnya diawali dengan  pemilihan kulit sebagai 

bahan baku kulit (harus dari kulit yang sehat, bukan dari 

ternak yang sakit, kulit bersih dan tidak busuk), 

pencucian (washing) untuk membersihkan sisa kotoran 

yang masih menempel, perendaman jika kulit berasal dari 

kulit awetan atau kulit kering (selama 24 jam dalam air 

bersih) supaya kulit kering menjadi basah seperti kulit 

segar, pengapuran (liming)direndam dalam larutan kapur 

tohor (Ca(OH)2) supaya kulit membengkak, lapisan 
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epidermis dan bulu mudah dihilangkan serta untuk 

meningkatkan daya kembang dan kerenyahan kerupuk 

rambak, buang kapur (deliming), mencuci kulit dengan 

air mengalir supaya sisa kapur hilang, pengerokan bulu 

(terutama dari kulit sapi, kerbau dan kelinci), perebusan 

(boiling) pada suhu dan waktu tertentu sesuai jenis kulit 

supaya kulit matang, pemotongan kulit sesuai selera, 

perendaman dalam bumbu (umumnya adalah garam dan 

bawang putih), penjemuran dibawah sinar matahari 

sampai kering, penggorengan dilakukan dengan  minyak 

yang  panas (suhu±100
o
C) sampai kerupuk rambak 

mengembang dengan sempurna. Proses selanjutnya yaitu 

pengemasan dalam kantong plastik. Kandungan zat gizi 

kerupuk ceker ayam dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kandungan Zat Gizi Kerupuk Ceker Ayam 

Zat gizi 
Kandungan (%) 

Kapur sirih Asam Cuka 

Air 16,45 16,45 

Protein 45,43 45,43 

Lemak 21,45 19,42 

Abu 8,87 6,72 

Sumber :  Amertaningtyas, dkk (2010) 

 

2.5  Kadar Air 

Kadar air adalah persentase kandungan air suatu 

bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah 

(wet basis) atau berat kering (dry basis). Pengaruh dari 

kadar air sangat penting dalam pembentukan daya awet 

dari bahan pangan, karena air dapat mempengaruhi sifat-
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sifat fisik atau adanya perubahan-perubahan kimia. 

Kandungan air dalam bahan makanan dapat mengurangi 

daya tahan makanan terhadap serangan mikroorganisme 

yang dinyatakan sebagai aktivitas air (Aw) yaitu jumlah 

air bebas yang dapat digunakan oleh mikroorganisme 

untuk pertumbuhannya (Buckle, Edward and Botton, 

2011). 

Kadar air yang rendah akan meningkatkan 

kerenyahan pada produk, karena semakin banyak air 

yang keluar dari bahan maka semakin banyak ruang 

kosong yang terdapat dalam jaringan sehingga pada saat 

kerupuk digoreng akan mengembang sampai tingkat 

tertentu dan menyebabkan kerupuk menjadi lebih renyah. 

Tekstur bahan dikatakan renyah jika memiliki kadar air 

<5% (Muchtadi, Purwoyatno dan Basuki, 2011) 

Pengeringan kerupuk bertujuan untuk 

menyediakan bahan pangan dengan kadar air tertentu 

dimana adanya air akan mengurangi kualitas atau 

kapasitas kemekaran kerupuk dalam proses 

penggorengan selanjutnya. Disamping itu, pengeringan 

kerupuk bersifat mengawetkan dan mempertahankan 

mutu bahan pangan. Semakin rendah kadar air suatau 

bahan pangan maka umur simpannya akan semakin lama 

(Haryono, 2010). 

Uji kadar air dilakukan dengan metode 

pengeringan Thermogravimetri (oven), dengan cara 

cawan alumunium dikeringkan dalam oven selama 30 

menit, lalu didinginkan di dalam desikator dan 

ditimbang. Sebanyak 5 gram sampel ditimbang lalu 

dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105–110
o
C selama 
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3 jam. Setelah didinginkan dalam desikator selama 15 

menit, kemudian ditimbang. Setelah diperoleh hasil 

penimbangan pertama, lalu cawan yang berisi sampel 

tersebut dikeringkan kembali selama 30 menit, setelah itu 

didinginkan dalam desikator selama 15 menit kemudian 

ditimbang dan dihitung persentasi kadar air kerupuk 

ceker ayam (Ernawati, dan Wulandari, 2013). Prinsip 

dari metode oven pengering  adalah bahwa air yang 

terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan 

tersebut dipanaskan pada suhu 105
o
 C selama waktu 

tertentu. Persentase kadar air pada kerupuk ceker ayam 

dapat dihitung menggunakan rumus berikut : 

 

 
 

Kadar air yang tinggi dapat disebabkan adanya 

proses perebusan ceker ayam. Air akan terikat dalam 

protein kolagen membentuk gel dengan ikatan yang 

sangat kuat sehingga pada saat pengeringan sulit untuk 

diuapkan. Menurut syarat Standar Nasional Indonesia 

(SNI) dimana syarat maksimal kadar air kerupuk rambak 

kulit adalah 6%. Kadar air sebesar 0,60-2,30% 

merupakan tingkat kadar air yang umum untuk produk 

pangan bahan kering (Matz, 2007). 

 

2.6 Kadar Abu 

 Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran 

suatu bahan organik. Penentuan abu total digunakan 

untuk berbagai tujuan, yaitu selain sebagai parameter 
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nilai gizi dalam bahan makanan juga untuk mengetahui 

baik tidaknya suatu proses pengolahan, serta untuk 

mengetahui jenis bahan yang digunakan. Kadar abu 

berhubungan erat dengan kandungan mineral suatu bahan 

(Follws, 2010). 

Kadar abu menggambarkan banyaknya mineral 

yang tidak dapat terbakar dari zat yang menguap, 

umumnya komponen-komponen abu terdiri dari, natrium, 

besi, mangan dan mangnesium (Tester and Morison, 

2014). 

 Kadar  abu  diperoleh  dari  proses 

pemanasan  dengan  suhu  tinggi  sampai  bahan 

organik seluruhnya hilang dan yang tersisa adalah abu, 

yang menunjukkan kandungan mineral atau zat-zat 

organik yang dibutuhkan oleh tubuh.  Kadar abu 

lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  suhu  pada  saat 

pengeringan/pengovenan  atau  dengan  suhu panas 

(Cahyana dan Sumang, 2008). 

 Kadar abu yang tinggi disebabkan oleh faktor 

proses pengeringan. Proses pengeringan mengakibatkan 

terjadinya penguraian komponen ikatan molekul air 

(H2O) dan juga memberikan peningkatan terhadap 

kandungan gula, lemak, mineral sehingga mengakibatkan 

terjadinya peningkatan kadar abu (Hadipernata, Rachmat 

and Widaningrum. 2006). 

 Keuntungan dari metode tanur adalah 

penggunaannya yang aman, hanya membutuhkan reagen 

dalam jumlah sedikit, beberapa sampel dapat dianalisis 

secara bersamaan, tidak memerlukan tenaga kerja yang 

intensif dan abu yang dihasilkan dapat dianalisis untuk 
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penentuan kadar mineral. Sementara kelemahan metode 

ini adalah memerlukan waktu lama, biaya listrik yang 

lebih tinggi untuk memanaskan tanur dan kehilangan 

mineral yang dapat menguap pada suhu tinggi (Suhartini, 

2012). Persentase kadar abu pada kerupuk ceker ayam 

dihitung menggunakan rumus berikut : 

 

Kadar abu (%) = 
 

     
x100%. 

 

Keterangan : 

A : Berat cawan Porselin, dinyatakan dalam gram 

B : Berat cawan dengan abu, sinyatakan dalam gram 

 

2.7 Water Activity (Aw) 

 Aktivitas air atau water activity (Aw) sering 

disebut juga air bebas, karena mampu membantu 

aktivitas pertumbuhan mikroba dan aktivitas reaksi-

reaksi kimiawi pada bahan pangan. Bahan pangan yang 

mempunyai kandungan atau nilai Aw tinggi pada 

umumnya cepat mengalami kerusakan, baik akibat 

pertumbuhan mikroba maupun akibat reaksi kimia 

tertentu seperti oksidasi dan reaksi enzimatik. Aktivitas 

air pada bahan pangan pada umumnya sangat mudah 

untuk dibekukan maupun diuapkan (Adriono dan 

Purnomo, 2014). 

 Hubungan kadar air dengan water activity (Aw) 

ditunjukkan dengan kecenderungan bahwa semakin 

tinggi kadar air maka semakin tinggi pula nilai AW nya. 

Kadar air dinyatakan dalam persen (%) pada kisaran 
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skala 0-100, sedangkan nilai Aw dinyatakan dalam angka 

desimal pada kisaran skala 0-1,0 (Siti, 2003). Water 

activity (Aw) dinyatakan sebagai potensi kimia dari air 

yang nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Pada nilai water 

activity sama dengan 0 berarti molekul air yang 

bersangkutan sama sekali tidak dapat melakukan 

aktivitas dalam proses kimia. Sedangkan nilai water 

activity sama dengan 1 berarti potensi air dalam proses 

kimia pada kondisi maksimal (Andri, Barsito dan Anam, 

2014). 

 Kadar air dan water activity sangat berpengaruh 

dalam menentukan masa simpan dari makanan, karena 

faktor-faktor ini akan mempengaruhi sifat-sifat fisik 

(kekerasan dan kekeringan) dan sifat-sifat fisiko-kimia, 

perubahan-perubahan kimia, kerusakan mikrobiologis 

dan perubahan enzimatis terutama pada makanan yang 

tidak diolah (Winarno, 2010). Uji water activity (Aw) 

dilakukan dengan caramenghaluskan sampel 

menggunakan mortal, kemudian ditimbang sampel 

sebanyak 2 gram. Dimasukkan kerupuk ceker ayam 

ketempat sampel, ditutup dan ditunggu selama 5 menit, 

setelah 5 menit skala Aw dibaca dan dicatat. Lalu 

perhatikan skala temperature untuk faktor koreksi 

(Alamsyah, 2011). 
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